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Č. j. 1/2019-2020                                   Dátum: 13. 3. 2020 

 

 

NOVÉ USMERNENIA PRE ŠKOLY 

v súvislosti zamedzenia ďalšieho šírenia nákazy COVID-19 

 

  

 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia 

§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o 

organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných 

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových 

školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a 

školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného 

krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 

koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v 

období od 16. do 27. marca 2020 vrátane. 

 

     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom 

elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. 

 Ostatným zamestnancom sa odporúča naplánovať prácu na doma. 

 

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz 

organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád 

realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. 

 

     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre 

jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s 

riaditeľmi škôl. 

 

     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s 

osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 

2. apríla 2020. 

 

Nové prísne preventívne opatrenia na oddialenie šírenia nákazy po zasadnutí Ústredného 

krízového štábu SR dňa 12. 3. 2020   

 

Platnosť opatrení od 13. 3. 2020: 

od 7.00 hod.  

- sa zavádzajú dočasné mimoriadne hraničné kontroly – s Českom, 

Maďarskom, Rakúskom, Ukrajinou 

 

Ďalšie opatrenia: 

- zatvorenie všetkých voľnočasových a zábavných podnikov -  aquaparky, bary, 

rekreačné, kúpeľné, wellness, fitness, lyžiarske zariadenia, detské kútiky, plavárne 

a pod.,  



- nariadená dobrovoľná alebo vynútená 14 denná karanténa všetkých Slovákov, ktorí sa 

od zajtra vrátia na Slovensko zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí 

majú v SR trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas SR. Slováci žijúci v 

pohraničí budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, ak denne dochádzajú za prácou. 

- zatvorenie všetkých  troch medzinárodných letísk – Bratislava, Košice, Poprad, 

- zastavená alebo obmedzená medzinárodná autobusová a vlaková preprava, 

- vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. 

 

Počas najbližšieho víkendu – 14. a 15. 3. 2020 

- obmedzenia v nákupných a obchodných centrách, s výnimkou lekární, potravín a 

predajní drogérie. 

 

Platnosť opatrení od 16. 3. 2020: 

- zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky 

voľnočasové zariadenia, ZUŠ, CVČ – 14 dní do 27. 3. 2020 vrátane, 

UPOZORNENIE: 

- hotely a reštaurácie budú otvorené. 

- úradné hodiny sa obmedzia v klientskych centrách, úradoch práce, na poštách  a podobne. 

Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory. 

 

Ostatné doteraz vydané zákazy a usmernenia ostávajú naďalej v platnosti!     

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

1/ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) odporúča využiť možnosť 

komunikovať so štátom elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk a vyhýbať sa 

úradom, kde sa koncentruje veľký počet ľudí. Pomôžete tak chrániť seba, svojich blízkych a v 

neposlednom rade dokážete pomôcť zabrániť šíreniu nebezpečného vírusu. 

Na odštartovanie elektronickej komunikácie so štátom potrebujete len občiansky preukaz s 

čipom, čítačku kariet a bezpečnostné kódy, ktoré si sami zvolíte. 

Ak si s niečím neviete poradiť, obráťte sa na Ústredné kontaktné centrum www.slovensko.sk, 

kde vám odborne vyškolení operátori ochotne poradia. Kontaktovať ich môžete na čísle +421 

2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.  

 

2/ Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne 

využívali elektronicky spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom). Vyplnenie 

elektronického formulára na webovej stránke www.socpoist.sk dáva istotu doručenia žiadosti 

do pobočky. Okrem toho je možné formulár aj vytlačiť a po vyplnení odoslať do príslušnej 

pobočky poštou. Je zbytočné chodiť v tejto súvislosti do pobočiek, pretože osobné návštevy 

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch obmedzila a doklady sa odovzdávajú do schránok pri vstupe 

do budov. Všetky kontakty sú zverejnené tu: Kontakty – pobočky. Formuláre nájdete 

tu: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné (word) 

 

 

 

VÝZVY 

1/ Karpatská nadácia vyhlásila grantový program MAGNA pre región 2020. Výzva podporí 

projekty určené pre komunity v Košickom samosprávnom kraji. Program podporí 

dobrovoľnícke, neziskové a verejne prospešné projekty s dlhodobým a preukázateľným 

efektom na komunity v košickom kraji. Uzávierka prijímania žiadostí: 1. apríl 

2020 (karpatskanadacia.sk) – určené aj pre samosprávy 

http://www.slovensko.sk/
http://www.socpoist.sk/
https://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s
https://www.socpoist.sk/ext_dok-11032020-np-ziadost-o-osetrovne-pre-koronavirus_pdf/68349c
https://www.socpoist.sk/ext_dok-11032020-np-ziadost-o-osetrovne-pre-koronavirus_doc/68348c
https://karpatskanadacia.sk/


2/ Program Spoločne pre región podporuje komunitné projekty miestnych skupín so 

zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú 

zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného 

Slovenska. Program Spoločne pre región 2020 podporí projekty určené pre komunity v 

regiónoch Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Uzávierka grantového 

programu: 16. marca 2020 (karpatskanadacia.sk) – určené aj pre samosprávy 
 

3/ Podpora popularizácie vedy a výskumu má ambíciu podporovať popularizačné aktivity v 

oblasti vedy a výskumu na území Slovenskej republiky. Uzávierka prijímania žiadostí: 27. 

marca 2020 (nadaciaeset.sk) – určené pre školy aj pre samosprávy. 

https://karpatskanadacia.sk/
https://www.nadaciaeset.sk/

